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Školka se může pochlubit
novou přírodní zahradou

Nové ohniště si odbylo svou premiéru stylově – při pálení čarodějnic.

K

aždý z nás by měl mít nějaké
oblíbené místo, kde rád odpočívá a cítí se šťastně a bezpečně.
Moje oblíbené místo bylo na vesnické zahradě, kde jsem vyrostla. Nejen kvůli tomu jsme chtěli zvelebit zahradu v naší školce.
Naší snahou bylo využít velký
podlouhlý prostor zeleně k rozmanitým aktivitám, které povedou
ke vzdělání a zároveň vznikne oblíbené místo pro naše děti.
Máme nový školní vzdělávací
program, který se jmenuje „Zaléváme kořínek“ a připodobňuje vývoj rostliny k vývoji dítěte.
Na podzim při nástupu do školky

si každé dítě zasadí svou cibulku
do záhonku a stará se o ní, aby mu
vyrostla a vykvetla do krásy a radosti. Stejně tak, jako když dítě
přijde poprvé do školky, naučí se
spoustu dovedností a vyroste z něj
šťastná a samostatná osobnost.
V naší zahradě můžeme pozorovat proměny ročního období
a vychováváme děti ke kladnému
vztahu k přírodě, sám k sobě, ale
i k ostatním. Děti samy sází rostlinky a semínka, pomáhají s úklidem listí na podzim, či pozorují
zahradu jak odpočívá pod sněhovou peřinou. Velkou radost pak
udělá každá kytička, která na jaře

vyleze z hlíny. Před prázdninami
děti ochutnávají první vypěstované ovoce i zeleninu. Samozřejmě
pomáhají se zaléváním a údržbou
zahrady, dokonce letos při plnění vyvýšených záhonů pomáhaly
„kátrovat“ hlínu. Odměnou za to
budou naše první jahody a taky
ředkvičky a rajčátka.
Na naší zahradě je možné pozorovat i život vodního biotopu v malém zahradním jezírku, kde se
nám vylíhli malí pulci.
Na podzim nás dokonce navštívil
ježek, kterému jsme postavili domeček k přezimování.
(Pokračování na straně 2)

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Po třech měsících k vám
do
schránek
opět přichází
váš oblíbený
obecní Zpravodaj. Někdo
možná utrousí
něco jako „oblíbený to zrovna“, ale přeci
jenom se po některých vydáních
projeví následky toho, že Zpravodaj čten je. Jako ten poslední. Takovou bleskovou reakci
na článek, který informoval o investičních záměrech obce Nová
Ves, konkrétně o záměru zřízení sběrného dvora, jsem nečekal.
Ale na druhou stranu je pro nás
potěšení, že informace, které dostáváte, plní přesně to, co mají.
Tedy doslova se vypsat ze všeho, co máme na srdci a po pravdě. Právě zmíněný titulek, ohledně zamýšlené výstavby sběrného
dvora a jeho následné reakce
na něj, má v tomto vydání vyčleněnu celou stránku. Občas se
stane, zrovna jako v tomto případě, že v našem obecním archivu narazím na záznam, který
se až nápadně podobá problému ze současnosti. V záznamu
z roku 1923 je zmínka o sousedském sporu s odstraněním hnojiště. Vypadá to, že historie se
opakuje, ale snad ne ve všem.
Tu, kterou si rozhodně nepřejeme opakovat, souvisí se současným děním na Ukrajině.
(Pokračování na straně 3)
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Variantní řešení Jižní tangenty II. etapa –
zpracováno
V

minulém vydání Zpravodaje
jsem se po delší odmlce vrátil
k velmi diskutovanému záměru výstavby Jižní tangenty II. etapa, na který navážeme dalšími informacemi.
Hned na začátku je třeba „upozornit“ na intenzitu s jakou se pustilo nové vedení Jihočeského kraje do prověření možného přeložení a napojení
silnice II/156 na dálnici D3. Na základě požadavku okolních obcí zadal
hejtman Martin Kuba vypracování
podkladů k variantnímu dopravnímu
řešení. Jedná se o trasu v územní rezervě označenou jako D1–D42/1 (více v minulém Zpravodaji). Ze studie

proveditelnosti, která byla poměrně
rychle doručena okolním obcím k vyjádření, si lze utvořit alespoň částečné
porovnání se zadáním původní trasy
Jižní tangenty. V popisu zájmové studie se např. píše, že navrhovaná stavba v minulosti počítala s mimoúrovňovým křížením (MUK) Hodějovice,
kterou ŘSD vyprojektovalo a buduje.

Z důvodu nedostatečné vzdálenosti dálničních křižovatek bylo od tohoto sjezdu v Hodějovicích upuštěno. Z technického hlediska je však
napojení na dálnici D3 nadále možné. Dalším řešením bylo prodloužení
stavby až k MUK Pohůrka. Toto prodloužení je však dle studie neproveditelné. Z ekonomického hlediska je

Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa

Přeložka silnice II/156

délka

5,54 km

4,95 km

Mostní objekty

8x – délka celkem cca 550 m

7x – délka celkem cca 125 m

Zářezy či násypy Předpoklad menších zemních prací Předpoklad větších zemních prací
Více osídlená oblast –
Protihlukové
Méně osídlená oblast
více protihlukových stěn
stěny

ovšem posouzení obou variant celkově zajímavé. Studie uvádí: ... dle výše uvedeného se předpokládá, že obě
varianty budou cca stejně drahé – cca
1 miliarda Kč + DPH (před zdražením). Je třeba připomenout, že pro
přeložku silnice II/156 nebyl zpracován posudek vlivu na životní prostředí EIA. Celkově je třeba brát tuto studii s rezervou, protože při podrobném
průzkumu některé údaje prostě nesedí. Ačkoliv se snažím na obě varianty
dívat objektivně, nemohu si při projíždění stavby D3 v Hodějovicích odpustit poznámku: „té práce a bude toto vůbec někdy třeba?“
mp

Školka se může pochlubit novou přírodní zahradou
(Dokončení ze strany 1)
Rekonstrukce naší zahrady začala v srpnu 2021 a byla rozdělena
na dvě etapy, protože i peníze byly ze dvou dotací a to z Jihočeského kraje a MAS Pomalší. Zbytek
doplatila obec Nová Ves. V první části byla zrekonstruována betonová zpevněná plocha a nahrazena
gumovou. Pod touto plochou byla vyvedena voda do dvou betonových sloupků s kohoutky na užitkovou a pitnou vodu. Byla vytvořena
retenční nádrž s čerpadlem na dešťovou vodu pro následné úsporné

zalévání rostlin. Dále jsme osadili jsme pocitový chodník, do kterémlhoviště pro letní osvěžení našich ho jsme umístili přírodní materiádětí. Zastřešil se prostor mezi budo- ly. Místní truhlář Pavel Jakl zhotovil dřevěné přístřešky
vou školky a soused– teepee a vyvýšení stavbou pro uskladné záhony. Na kopec
nění kol a zahradních
pro lehčí výstup připomůcek pro děti.
byla dřevěná rampa
Koupila se nová vahadlová houpačka a vy- Projekt „Rekonstrukce školní zahrady“ s lanem a v neposledbyl spolufinancován z Programu
ní řadě bylo vytvořeno
tvořil se kopec na boobnovy rozvoje venkova ČR
2014–2020 prostřednictvím
ohniště se zpevněnou
bování. V druhé části pro období
výzvy MAS Pomalší o.p.s.
kamennou plochou
rekonstrukce nastoupily zahradnice a vytvořily trval- a dřevěnými lavicemi.
kový záhon, vodní jezírko, osáze- Za celou rekonstrukci patří poděly zahradu jedlými keři a dalšími kování našim zastupitelům, ktekvetoucími rostlinami. Vybudovali ří schválili spoluúčast z místního

„Uklime Česko“ letos netáhlo

N

a druhého dubna letošního roku byla v naší drahé vlasti po dlouhých dvou letech
opět nastartována celorepubliková dobrovolnická úklidová akce „Ukliďme Česko“. Ta probíhá na celém území České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Společně v jeden den. U nás v Nové Vsi jsme vždy napřed, a tak abychom všechny zmátli, pořádáme tuto akci již o den dříve
– tedy prvního dubna. Důvod je v celku prostý. Následný den je naplánován svoz velkoobjemového odpadu, a tak to po stránce odvozu
a likvidace krásně do sebe zapadá. V tomto případě se nám pravděpodobně po stránce propagační nepodařilo oslovit dostatečné množství
zájemců. Budiž poděkování všem členům naší rodiny, kteří se rozhodli dobrou věc podpořit.
Ti, kteří se omluvili nebo se nedostavili, budou
mít znovu šanci na podzim.
mp

rozpočtu, paní Michaele Vrábkové, která zcela zdarma zajistila administrativní práce k získání dotací, Zuzaně Šimečkové za projekt
zahrady a její realizaci, společnosti Zdravstav s.r.o, která prováděla stavební práce a měla celou akci pod svým vedením a místnímu
truhláři panu Pavlovi Jaklovi.
DĚKUJEME..., díky vám všem
mohou mít děti z naší školky své
oblíbené místo na zahradě, která
nabízí spoustu možností ke vzdělávání a radostnému hraní a dovádění.
Štěpánka Hušková Laštůvková,
ředitelka

Výsledek zápisu dětí
do Mateřské školy Nová Ves
V letošním roce proběhl zápis osobně, již bez mimořádných opatření, ve středu 4. května.
K zápisu přišlo 18 rodičů a dětí s žádostí, z toho
12 s trvalým bydlištěm Nová Ves a 6 s jiným trvalým bydlištěm. Ředitelka Mateřské školy Nová Ves,
okres České Budějovice, přijímá do Mateřské školy
celkem 10 dětí. Přednostní právo k přijetí mají děti, které do 31. srpna 2022 dovrší 3 let a mají trvalé
bydliště v Nové Vsi nebo na Hůrce. Ostatní děti jsou
řazeny podle věku, starší mají přednost.
Rozhodnutí o přijetí bylo vyvěšeno ve středu
18. května 2022 na vývěsce před školkou a na webových stránkách www.novavesms.cz.

I letos se podařilo v katastru naší obce
sebrat hromadu odpadků.
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O výstavbě sběrného dvora se vedla diskuse
Zmínka v posledním Zpravodaji o záměru postavit kolem areálu
čistírny odpadních vod (ČOV) oplocení a následně v tomto prostoru zřídit sběrný dvůr, vyvolala u některých občanů nelibost. Zájem o podání přesných informací se projevil i na hojné účasti ze
strany veřejnosti na posledním zasedání zastupitelstva obce. Převážně občané žijící v blízkém okolí ČOV se přišli seznámit s návrhem projektu pro výstavbu, anebo vznést připomínky ke stavbě sběrného dvora.

Obec Nová Ves má ve svém územním plánu dlouhodobě zapracován prostor v místě ČOV označený jako technická infrastruktura (TI). V textové části územního plánu bylo možno se do konce února tohoto roku dočíst, že v tomto místě je přípustné: „umisťovat stavby a zařízení technické vybavenosti (např. plochy pro vodovody, kanalizaci, ČOV, elektřinu, spoje) bezprostředně s daným
způsobem využití technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je
přípustné provozovat stavby pro výrobu a skladování, parkovací,
odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto způsobem využití.“
Jako nepřípustné je uvedeno: „objekty k bydlení, občanského vybavení, rekreace. Dále jsou nepřípustné veškeré provozy a činnosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón
a vyžadující ochranu před zátěží sousedních pozemků mimo daný způsob využití (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi).“
Se změnou územního plánu č. 1, která nabyla platnosti v únoru tohoto
roku, se do textové části přípustného využití přidalo i umístění sběrného dvora. Ze strany vedení obce se v žádném případě nejedná o nějaký
podraz. Již bezmála 25 let se na úrovni zastupitelstev diskutovalo o záměru tento dvůr zrealizovat.
Zásadní posun nastal v roce 2017, kdy jsem se zúčastnil se starosty Svazu měst a obcí Pomalší exkurze do Green Belt Center v Rakouském
Windhaagu. Zde jsem detailně viděl, jak se řeší odpadové hospodářství
v zahraničí. Snaha byla podobný model aplikovat i pro naše prostředí.
Z mého pohledu to byla idea zajímavě řešené haly, a to slovo hala bych
podtrhl. Řešila vše pod jednou střechou.

SLOVO STAROSTY

Takže byla a je snaha tuto důležitou infrastrukturu začlenit do již zastavěného území tak, aby nikoho z okolí neobtěžovala. Argumenty ve smyslu,
že to bude smrdět, hlučet, myši a nákladní auta jedno za druhým, jsou naprosto nepřijatelné. Stačí se podívat, jak to funguje v jiných obcích (např.
Vidov).
Rovněž tak možnost zřízení sběrného dvora před obecním úřadem je
neslučitelné s dlouhodobou představou a realizací volnočasového prostoru. Samotný územní plán tuto plochu řeší jako občanskou vybavenost a nepřipouští výstavbu technické infrastruktury. Jakýkoliv pokus
o změnu Územního plánu by nás připravil o drahocenný čas, nehledě
na to, že obec Nová Ves nevlastní žádné vhodné pozemky pro toto zázemí. Nezbývá než doufat, že stavební řízení, kterým tato stavba projde, nebude zbytečně napadáno. Věřím, že dotčené orgány jako je životní prostředí a hygiena se k tomuto problému jasně vyjádří a stanoví případná opatření v ochraně okolí.
Na závěr ještě zmíním některá fakta. Před obecním úřadem v Nové Vsi funguje jakýsi sběrný dvůr v samoobslužném režimu. Tento
způsob je z dlouhodobého výhledu neudržitelný, protože se výrazně zvedl počet podílu odpadu, který nepochází z katastru naší obce. Likvidace jde za námi a nejedná se o žádné malé finanční částky.
Otázka je, jak dlouho je ještě poplatek za popelnice pro nás ekonomicky udržitelný?
Marek Prokeš

Poslali jsme pomoc
ukrajinským hasičům

(Dokončení ze strany 1)
Po dvou letech uzávěr a omezení nás tento konflikt postavil před něco, v co jsem já osobně v 21. století nevěřil. Ozbrojený konflikt ve východní Evropě, jehož důsledky velmi vážně pocítíme všichni. Poučení z historie
nám budiž varováním. Na druhou stranu se při takovýchto neštěstích ukazuje i ta lepší stránka společnosti. Lidí, kteří mají chuť pomáhat, je stále ještě dost. V sousední obci Nedabyle je to pravidlem a u nás v Nové Vsi je
to, s příspěvky na charitu pro uprchlíky z Ukrajiny, také velmi dobré.
I přes všechny možné nepříjemnosti jsem potěšen, že
se stránky Zpravodaje začínají opět plnit informacemi
z kultury a společenského života.
Všechny vás proto zvu na tradiční obecní slavnosti, které
se i letos budou konat koncem července v zahradě Hostince U nádraží. Krásné a pohodové léto vám všem.
Marek Prokeš, starosta obce Nová Ves

Začali jsme s architektem tuto vizi dávat na papír a narazili jsme na dva
zásadní problémy. První byla velikost, která se v dané lokalitě mohla jevit co do výšky opravdu netypicky. Druhý problém byl v citované textové části územního plánu. Ta ve svém odkazu na technickou infrastrukturu písemně neuvedla v přípustném využití sběrný dvůr. Tento rozpor
se podařil změnou územního plánu č. 1 opravit. Vzhledem k tomu, že
jsou vyhlášeny dotační výzvy na realizaci sběrných dvorů, bylo rozhodnuto o zpracování nové projektové dokumentace, která bude řešit místo u ČOV jako sběrný dvůr. Celý prostor je řešen oplocením, doplněný
o stromovou a keřovou linii s uzamykatelnou bránou. V areálu je navrhnuto kryté uzavíratelné kontejnerové stání pro sběr velkoobjemového
odpadu, kryté stání pro stále se rozšiřující mechanizaci obce, zděná koje pro ukládání větví a kontejner na trávu. Nic vysokého, žádná megalomanie. Areál by fungoval v režimu otvíracích hodin, a proto se počítá
i s pracovním zázemím pro obsluhu.

N

aše obec vyslyšela výzvu
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
které uspořádalo sbírku na pomoc
Ukrajině, zasažené ruskou vojenskou invazí. Na stanici v Č. Budějovicích jsme předali dar ve formě třívrstvého zásahového oděvu
(kabát + kalhoty), páru zásahových bot a zásahových rukavic.
Tyto ochranné prostředky byly,
jako součást humanitární pomoci od hasičů z celé naší republiky,
předány našim ukrajinským kolegům.
jh
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Rybářské závody na Hůrce se vydařily
R

ybník „Návesák“ na Hůrce je v majetku obce, o jeho
obsádku pečuje několik místních
nadšenců. Rybařit zde mohou
obyvatelé obce, hlavně děti, s tím,
že zde platí zásady rybolovu
„Chyť a pusť!“. Dále apelujeme
na naše spoluobčany, aby do rybníka žádné další ryby nenasazovali, neboť kapacita tohoto rybníčku
je zcela naplněná, což potvrdily
i úlovky, které se nachytaly v neděli 8. května při Dětských rybářských závodech v plavané na rybníku v Hůrce. Hlavními pořadateli
byla Obec Nová Ves a SDH Nová Ves.

Letošní počasí bylo zatažené, ráno
pršelo, přesto těsně po osmé započal závod, kterého se zúčastnilo
celkem 17 dětí. Ryby měly slušný
apetit a tak si závodníci zachytali.
Vítězem se stal Antonín Mašek
s 366 cm chycených ryb. Druhý
byl Pepík Svoboda a třetí skončil Václav Mareš. Největší rybu – 57 cm kapra – chytil Kryštof Ašenbrenner. Všechny úlovky
byly šetrně vráceny vodě. Průběžně se pekly špekáčky, klobásy
i kapří kousky a všichni účastníci si domů odnesli drobnou věcnou cenu. Tak zase za rok, a ať berou!
jh

Ani rozmary počasí neodradily děti od hojné účasti na závodech.

Sokolské Šibřinky navazovaly na vynucenou pauzu
P

o dvouleté odmlce způsobené pandemií COVID-19
jsme se konečně mohli znovu
společně pobavit a přesně o tom
Novoveské Šibřinky jsou. Napjatě jsme očekávali, jak velká
bude letos účast, ale naše obavy byly nakonec zbytečné. Bylo
jasné, že tento typ zábavy všem
moc chyběl. Návštěvníci se dorazili pobavit, ať už v maskách
nebo bez nich a bavili i druhé,
jak je zvykem.
Letošní kuriozitou byla shoda
dvou skupinových masek na jedno téma – Boney M. Ačkoliv
obě ztvárnění byla excelentní

a do tance a zpěvu dali všechno,
první místo je jen pro jednoho. Jana T. měla v záloze žolíka v podobě Julia, který je nakonec vynesl
na vrchol. Jako další skvělé scénky jsme viděli Lýkožrouta smrkového, umělecky vyšperkované
Sardinky, Školní jídelnu a osobně bychom rádi vyzdvihli sestavu
„Udeř krtka“. Důležité je, že jsme
se všichni potkali, smáli se a připili si na zdraví! Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na vás
zase příští rok!
Aneta Tomanová
a Petr Tvaroh

Tématem letošních Šibřinek byla rozkvetlá louka.

Opět jsme mohli stavět májku.
Při dobré náladě byl prostor
na diskuzi a opékání špekáčků

L

Naše hasičky si z Obvodové soutěže ve Strážkovicích,
která se konala v sobotu 21. května, přivezly velmi pěkné třetí místo v kategorii „ženy nad 30 let“. V nejobsazenější kategorii „muži nad 35 let“
skončili naši hasiči sedmí.

etos jsme po loňské vynucené odmlce tradičně v prostoru sportovního areálu TJ Nová
Ves zase stavěli májku.
Ve středu parta organizátorů přivezla z lesa smrk, který oloupala
a v sobotu odpoledne místní chasa nazdobila. S ohledem na počasí i roční pauzu byla celková účast
hojná. Letos zvedání máje přerušilo zaseknutí lana v kladce, což
zapříčinilo malé zdržení. Po zdárném postavení májky již nic nebránilo rozdělání ohně, ke kterému neodmyslitelně patří i pečení

špekáčků, požívání točeného piva i jiných laskomin. Vše proběhlo v klidu, došlo na různá setkání po letech, témat k diskuzi byla
přehršel a tou nejdůležitější zprávou je, že májka v Nové Vsi stojí,
což svědčí o tom, že se mezi námi
stále najdou hlídači, kteří vydrží
až do rána. A na závěr ještě jedna
poznámka k letošnímu květnu, tato akce odstartovala sérii oslav kulatých narozenin místních rodáků
(tzv. Husákových dětí), kterých se
před padesáti lety v naší obci narodilo téměř deset.
jh
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Masky v naší v Sokolovně zase řádily
V

neděli 6. března 2022 bylo
v Sokolovně v Nové Vsi hlavním heslem bavit se, tančit a soutěžit, neboť se zde konal již tradiční
dětský maškarní rej na téma „Masopustní karneval“. Vše bylo do puntíku splněno. Všechny pohádkové
bytosti, a pro naši generaci i neznámé bytosti, které se zde sešly, si
odpoledne užily a nikdo neodcházel bez odměny. Moderátorem zábavného odpoledne byla naše stálice Štěpánka Hušková Laštůvková
s komickým převlekem, v kterém
byla k nepoznání. O hudební doprovod se postaral Láďa Čada. Nezbytnými pomocníky se stali Kryštof
a Johanka Ašenbrennerovi, Anička
Jakešová, Stáňa Prokešová a Martin Fiala.
Děti měly krásné masky a porota
neměla vůbec lehké rozhodování, ale rozhodnout musela. Cenu
za nejkrásnější masku si odnesli:
Radim Tauer – šnek, Tomáš Robovský – krakatice, Daniela Fousková – hroznové víno.

Pestrobarevně vyzdobená Sokolovna se nafukovala pod náporem dětských maškar.

Letošní dětský maškarní rej měl
rekordní účast 97 dětí a pořadatelé TJ Sokol Nová Ves se měli

co ohánět, aby si děti prožily pěkné odpoledne. Všem, kteří finančně či darem přispěli, podíleli se

na organizaci a provázeli odpolednem, patří velké poděkování.
Stanislava Prokešová

Letošní sezónu stolního tenisu lze hodnotit pozitivně
P

oslední týden před Velikonocemi odehrály naše týmy
své poslední soutěžní zápasy.
Letos jsme z důvodu nedostatku lidí postavili pouze tři mužstva. Jedno nastupující v krajské
soutěži A a dvě další, nastupující v okresních přeborech 1 a 2.
Prvnímu mužstvu se vydařil zejména závěr sezóny, ve kterém
získávalo pravidelně body a podařilo se mu umístit na 9. místě.

Druhý tým
v okresním
přeboru 1 se
po celou dobu potýkal
s personálními problémy, ať už vlivem covidu
nebo jiných nepříjemností. To
vedlo k vyústění v závěru sezóny, kdy SKST Týn nad Vltavou

B
vyhrál
v posledním
zápase a odsunul
náš
tým na poslední sestupovou příčku. Třetí tým
za to po celou sezónu útočil na medailové pozice. Nakonec se umístil
na třetím místě. Do další sezóny

bychom rádi šli opět se čtyřmi
mužstvy, jelikož od ledna začaly usilovně trénovat mladé naděje. Celkem 8 dětí ve věku od 11
do 15 let projevilo zájem a nyní 2x týdně polykají tréninkové
dávky, za dozoru mého i dalších
členů oddílu. Tímto jim chci poděkovat za skvělou docházku,
vzorné chování a snahu se zlepšovat každým tréninkem.
Jiří Hošna ml.

V katastru naší obce naleznete nové soví budky
P

řesně před rokem jsem
na těchto stránkách informoval o akci „Vracíme sovy lesu“,
která nás inspirovala k výrobě tří
budek pro sovy. Do této akce se
zapojily děti z myslivny, kterým
asistoval i Jarda Mládek. Velké poděkování patří také Petrovi Tvarohovi, který věnoval dutý špalek hrušně, jenž posloužil
na výrobu sýcovníku. Bez materiální pomoci a týlového zabezpečení, kterého se zhostili Boženka a Bohouš Češků, a šikovných
rukou jejich syna Bohouše, by

tato akce nemohla proběhnout.
Přiznám se, že i já jsem nemalou
měrou přispěl ke zdárnému průběhu této bohulibé akce. Díky
všem těmto nadšencům se nám
podařilo umístit do obecního lesa již zmiňovaný sýcovník a puštíkovník. Jedna budka pro kalouse či poštolku je na Hůrce poblíž
Nedabyle.
Doufám, že ve výrobě ptačích budek budeme i nadále pokračovat,
takže případní zájemci se mohou
hlásit i nadále.
jh

Mladí pomocníci (zleva): Bobeš, Jarda, Jindra, Marťas a Jenda.
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Sázení stromu se letos ujal starosta obce
P

o dvou letech omezeného
provozu školy a distanční
výuce se opět vracíme k našim
oblíbeným akcím v lese. Jednou
z nich je Den Země. Tento den
považujeme za důležitý hlavně
pro naše děti. Snažíme se, aby
pochopily, že se každý musí starat o svůj domov. Země je naším
velikým společným domovem.
A aby i děti našich dětí mohly zažít čisté lesy, louky, řeky a rybníky, učíme ty dnešní starat se
o své okolí a přírodu už ve škole.
Každoročně v okolí školy sázíme nový stromek – už jsme jich
vysadili více jak deset. Sází nám
ho vždy nějaký host. Každá třída
si tento den připravila svůj krátký program s tématem ekologie,

třídění odpadů... Naši nejstarší páťáci si připravili prezentaci
o stromě, který byl vysazen. Byla to slivoň, švestka. Strom nám
letos zasadil starosta Jan Vávra,
který dětem pověděl o své práci v obci i trochu o svém životě. V naší obci je už starostou 20
let. Další program byl zajištěn
v lese pracovníky Lesů České republiky. Tradičně nás tento den
provází píseň „Chválím tě Země má“ od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou umí i naši
nejmenší prvňáčci. Končí slovy
– „chválím Tě země má, dej mír
a klid“ – a to si všichni navzájem
přejeme.
Mgr. Magdalena Bíchová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací
Earth Day Network.

Den Země Nedabyle 2022.

Foto: Eva Brejchová

Hasiči opět v plné soutěži Nad Nedabylí opět zavlály
barevné pentle
V
P
sobotu 21. května se uskutečnila obvodová soutěž v požárním
sportu ve Strážkovicích. Členové SDH Nedabyle samozřejmě
na této soutěži nechyběli. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě.
Naši hasiči obsadili shodně v kategorii muži i ženy 4. místo. Velitel hasičů Václav Rezek i přes nasazení nováčka v mužské kategorii hodnotí výsledek velmi pozitivně. Na postup do okresního kola to však tentokrát nebylo.
Pavel Sobotka

Foto: archiv SDH Nedabyle

o dvou letech pandemie covidu, kdy byly zrušeny a omezeny všechny kulturní a společenské
akce se dne 30. dubna 2022 konalo tradiční stavění májky a pálení
čarodějnic. Tuto akci organizuje
u nás obec a místní sbor dobrovolných hasičů. Stavění májky je
skvělá příležitost pro setkání sousedů, vzájemného poklábosení
a vypití nějakého pivka i společného opékání buřtů na ohni, což ocení

zejména dětská droboť. Pálení ohňů o Svatojakubské noci je prastarý lidový zvyk, který měl chránit
dobytek a pole od zlých mocí. Májka se stavěla jako symbol lásky,
plodnosti a mládí. Stavění májky
je velice oblíbená tradice v obcích
po celé České republice a u nás se
těší velké oblibě. Tato letošní se
velmi povedla a patří za ní organizátorům poděkování!
Ludvík Reindl

Stavění májky je skvělá příležitost pro setkání sousedů.
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V naší obci se zorganizovaly dvě sbírky
na pomoc Ukrajině
D

ne 24. února se svět dozvěděl zprávu o agresi Ruské
federace na Ukrajinu. Následkem
toho se začala do sousedních zemí šířit uprchlická vlna, hlavně
žen a matek s dětmi. Tito uprchlíci si s sebou přinesli jen to, co si
mohli vzít do příručního zavazadla. V celé republice se zvedla vlna solidarity, pomáhali a stále pomáhají organizace i jednotlivci,
jak materiálně tak finančně a třeba i poskytnutím ubytování.
I v naší obci byly organizovány dvě sbírky materiální pomoci.
Jedna z nich byla zaměřená na trvanlivé potraviny a hygienické
prostředky, kterou organizovala

obec Nedabyle a místní SDH. Vybrané prostředky a potraviny pak
byly odvezeny místními hasiči
do Potravinové banky Jihočeského kraje. Druhou sbírku organizovala místní skupina ČČK Nedabyle, která zahrnovala zdravotnický
materiál. Tento materiál byl pak
dopraven přímo na Ukrajinu.
Soucit a solidarita jsou morální
hodnoty lidské společnosti a velký dík patří všem, co přispěli jakoukoliv pomocí. Přál bych si, aby
utrpení lidí na Ukrajině co nejdříve skončilo a uprchlíci se mohli
vrátit do svých domovů, i když to
pro mnohé nebude snadné.
Ludvík Reindl

V Nedabylském muzicírování vyhrály všechny děti
D
ne 20. května 2022 proběhla
v ZŠ Nedabyle tradiční pěvecká a hudební soutěž našich malých
hudebních talentů. Soutěž organizuje místní buňka Českého červeného kříže. Celou soutěž moderovala paní Marcela Bartáčková, která je
každým rokem hlavním iniciátorem
hudebního klání. V porotě zasedli členové J. K. Tyla z Č. Budějovic
a amatérští hudebníci. Na začátku
soutěžního klání krátce promluvila
k dětem a k publiku paní Jana Zikmundová za ČČK a pan Ludvík Reindl za obec Nedabyle. Děti se utkaly ve dvou kategoriích a to ve hře
na hudební nástroj a ve zpěvu. Soutěžící hodnotila porota a publikum v tajném hlasování. Vítězové

jednotlivých kategorií si odnesli ceny v podobě pohárů, plyšáků a drobností, nechyběl diplom a medaile.
Cenu za první místo v kategorii hudba získala Agáta Jůdová,
na druhém místě byla Kateřina Plachá, na třetím František Vávra. Cenu za první místo v kategorii zpěv
získala Adéla Špilbauerová, na druhém místě děvčata Dáša Musilová a Barbora Gramanová, na třetím
místě Kateřina Čančurová.
Jako každoročně se urodily talentované děti ve zpěvu i v hudbě
a snad je hudba a zpěv budou provázet celým životem. Vyhrály ale
všechny děti, které překonaly trému a vystoupily před publikem!
Ludvík Reindl

Slyšte děti i dospělí –
tradiční dětský den bude!
Po dlouho očekávaném uvolnění omezujících opatření souvisejících
s COVIDem pořádají spolek SDH Nedabyle a obec Nedabyle

tradiční den plný zábavy pro děti.
Na děti čeká několik stanovišť s netradičními úkoly
a postavami inspirovanými Večerníčky.
Kromě soutěžení se můžete těšit na malování na obličej s Míšou,
skákací hrad, vystoupení divadélko Divoloď a své dovednosti
můžete ověřit na oblíbené vzduchovkové střelnici.
Zveme tedy všechny děti k soutěžení a zábavě,
dospělé pak k posezení a občerstvení.
Dětský den připadá na sobotu 4. června
a začínáme na střelnici v Hoře mezi 13:00 a 15:00.

Foto: Alena Lepší

NAŠI JUBILANTI
26. února 2022
Alena Bladová
oslavila 65 let

20. dubna 2022
Josef Zikmund
oslavila 95 let

27. dubna 2022
Eva Vávrová
oslavila 60 let

15. dubna 2022
Jiří Kliment
oslavil 65 let

26. dubna 2022
Olga Judová
oslavila 60 let

15. května 2022
Pavel Dezort
oslavil 60 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nedabyle přeje Renata Doležalová
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Zprávy ze sportovního areálu TJ Nová Ves z.s.
N

a četná přání a dotazy rodičů a především díky intervenci mládežnických trenérů jsme
za oddíl kopané koupili fotbalové branky, které jsou bezpečné
a snadno přenosné. Branky slouží nejen pro oddíl kopané TJ Nová
Ves, ale taktéž pro veřejnost. Podmínkou jejich užití pro veřejnost
– neumisťovat je na hrací plochu
hlavního travnatého hřiště, nýbrž
kdekoliv mimo tuto plochu a opět
vrátit na své místo.

Během měsíců června, července
a části srpna bude v areálu probíhat pravidelná větší údržba a příprava na zahájení další sezóny,
a to především svépomocí.

Mládežnická základna se rozrůstá a začíná být problém zatížení
hlavní hrací plochy. Svépomocí
proto členové fotbalového oddílu začali připravovat odlehčovací
travnatou plochu za brankou, a to
nejen pro členy oddílu, ale i pro
veřejnost.

Bohužel se v letošním roce, i přes
náš zájem, opět nebudou v areálu konat slavnosti obce, zastupitelstvo rozhodlo o zachování konceptu z minulého roku.

Do nové sezóny 2022/2023 vstoupíme se 4 mládežnickými týmy
a A-týmem dospělých, celkem cca
80 členů využívá sportovní areál
minimálně 5krát v týdnu.
Mládežnickou základnu
tvoří tyto věkové kategorie:
Mladší přípravka (4) 5–8 let
Mladší žáci B
9–11 let
Mladší žáci A
12–13 let
Starší žáci
14–15 let

Mladší přípravka

Mladší žáci B

Máme velkou radost z účasti našich mládežníků na mezinárodním turnaji Budweis cup, který se uskuteční poslední červnový víkend v areálu
Složiště – SK Dynamo a v areálu Doprastavu – TJ Malše Roudné. Turnaje se zúčastní nejen týmy z Čech, ale například i z Itálie, Španělska,
Německa, Rakouska atd. Minimálně 70 týmů ze všech koutů Evropy.
A-tým doznal několika změn v hráčském kádru. Do zahraničního angažmá v nejméně vhodnou dobu, tedy v polovině rozehrané sezóny, odešel
brankář Bartizal. Bohužel jeho odchod nás postavil před nepříjemnou

finanční i týmovou situaci, jelikož odchody do zahraničí jsou bez nároku na finanční kompenzaci a proti rozhodnutí hráče jsme v tomto ohledu bezzubí. Oslovili jsme několik vytipovaných brankářů a jediný, kdo
měl odvahu naskočit do rozjeté sezóny a rovnou do o třídu vyšší soutěže, než dosud hrál, byl Petr Cába, a za to mu patří velký dík. Další oporou našeho týmu se stal Ivo Táborský, a to především intervencí hlavního kouče Radka Procházky, bývalý ligový hráč mj. SK Slavia Praha, FK
a SK Dynamo ČB, kde nyní působí jako vedoucí mužstva.

Více informací naleznete
na webových stránkách:
www.fotbalnovaves.cz,
FB: https://www.facebook.com/
fotbalnovaves,
Instagram: @fotbalnovaves
nebo ve fotbalovém zpravodaji
při domácích utkáních A-týmu
Za TJ Nová Ves.z.s. přejeme
pěkné léto a těšíme se na Vaši
návštěvu
Michaela Vrábková

Mladší žáci A
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Vesmírné okénko 3

Červen – srpen 2022
Přestože červen běžně považujeme za letní měsíc, astronomické léto začíná až letním slunovratem. Ten letos nastane 21.
června v 11:14 SELČ. Je to okamžik, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího bodu své zdánlivé
dráhy na obloze. Následkem toho také Slunce vystoupá v poledne nejvýš a v průběhu dne opíše
nejdelší oblouk nad obzorem. To
znamená, že nastane nejdelší den
a nejkratší noc v roce. Konkrétně u nás trvá den 16 hodin 11 minut a na noc tak připadne necelých 8 hodin.

Astronomický
soumrak a noc
Letní noci bývají teplé a proto
lákají k pobytu venku i po setmění. Skýtají tak možnost kochat se krásami nočního nebe.
V tomto směru je ovšem nevýhodou právě to, že noci jsou
krátké a světlé. Tři týdny kolem
letního slunovratu u nás dokonce
vůbec nenastává astronomická

noc. To je doba, kdy je Slunce alespoň 18° pod obzorem, tedy tak hluboko, že neosvětluje
ani nejvyšší vrstvy atmosféry.
Doba mezi astronomickou nocí
a západem, případně východem
Slunce se nazývá astronomický soumrak. Zatímco na začátku července ještě astronomická
noc není, začátkem srpna už trvá
4 hodiny a na jeho konci dokonce 6,5 hodiny.

Planety
Během léta budeme moci pozorovat tytéž planety jako na jaře, s výjimkou Merkuru. Venuše bude po celé toto roční období
viditelná nad ránem na východní obloze. Saturn, Jupiter a Mars
se v průběhu léta přesunou z ranní na večerní oblohu a budou vidět většinu noci. 1. června vychází Saturn v 1:19, Jupiter ve 2:34
a Mars ve 2:40 SELČ. Na konci
srpna už tyto tři planety vychází
před půlnocí: Saturn v 19:08, Jupiter ve 20:40 a Mars ve 22:57.

Mléčná dráha
Ozdobou letní oblohy je bezesporu
Mléčná dráha, která se nám jeví jako nepravidelný světlý pás táhnoucí se po nebi. S rostoucím umělým
osvětlením se viditelnost Mléčné dráhy rok od roku zhoršuje, ale
v našich obcích ještě není situace
úplně beznadějná. Je třeba si vybrat bezměsíčnou noc a vydat se co
nejdál od pouličních lamp. Pokud
si stoupnete alespoň 100 m od nejbližší lampy tak, aby vám nesvítila
do očí, měli byste vidět nejjasnější
partie Mléčné dráhy. Je také dobré
počkat, než si zrak přivykne na tmu,
aspoň tak 10–15 minut. Pokud se
vám naskytne příležitost dál od větších měst, případně na horách, bude
Mléčná dráha vidět mnohem lépe.

Letní souhvězdí
Začátkem června po setmění svítí
v blízkosti zenitu oranžová hvězda Arcturus v jarním souhvězdí Pastýře. Na východě pak bíle září zhruba stejně jasná Vega
v souhvězdí Lyry. Je to nejjasnější

hvězda v této části oblohy, takže
si ji nelze splést. Zatímco v průběhu léta bude Vega stoupat výš
k zenitu, bude se Arcturus přesouvat k západu. Poblíž Vegy, přímo v Mléčné dráze, pak najdeme o trochu slabší hvězdu Deneb
v souhvězdí Labutě a o něco níž
k obzoru Altair v souhvězdí Orla.
Tyto tři hvězdy tvoří obrazec, kterému říkáme letní trojúhelník, protože je vidět většinu noci po celé
léto. Nad jižním obzorem najdeme další jasnou hvězdu – oranžový Antares v souhvězdí Štíra.

Meteory
Od 17. července do 24. srpna jsou
aktivní Perseidy, což je asi nejznámější meteorický roj. Jejich maximum, kdy je možno spatřit teoreticky až 80 meteorů za hodinu,
nastává 12. srpna. Bohužel letos
je právě v tu dobu Měsíc v úplňku, což viditelnost meteorů výrazně zhoršuje a uvidíme jich tak jen
malý zlomek.
Václav Houška
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Keramická tradice v Nové Vsi

NAŠI JUBILANTI
10. 3. 2022
Jaroslav Čech
oslavil 70 let

N

ovoveskou „hrnčírnu“ čp. 47
tu zbudoval Karel Čada,
který patřil k nejlepším hrnčířům v širším okolí. Rodina Čadova sem přišla z Klikova. Na Suchdolsku byla velká konkurence
a byla zde možnost zpracovávat
hlínu z okolí. Hrnčírnu zmodernizoval pokračovatel Rudolf Čada (*1901), který se v roce 1933
odstěhoval s rodinou do Suchdola n. Lužnicí a hrnčírnu prodal Janu Tvarohovi z Doubravice, který
se v ní vyučil. Jan Tvaroh (1911–
1990) šel do učení ke Karlu Čadovi v roce 1926 až v 15 letech.
Do učení se chodívalo už ve 14,
ale on jako syn chudé válečné
vdovy a švadleny sloužil u sedláka. Poté, co se oženil s Ludmilou Erhartovou z Doubravice,
která měla věno, si Čadovu hrnčírnu koupili. Ludmila Tvarohová
(1915–2005), která od dětství ráda malovala (např. akvarely) svůj
talent věnovala keramice s doudlebskými ornamenty a různými
motivy podle přání zákazníků. Jejich firma měla název Jan Tvaroh – umělecké hrnčířství Nová Ves 47. Kruh se tam roztáčel
po staru bosýma nohama. Jejich
výrobky putovaly i do evropských
zemí a do zámoří. Dělali běžnou
užitkovou hrnčířinu pro domácnosti i reprezentativní díla. Ludmila Tvarohová zavedla zdobení
keramiky ručním rytím a škrábáním rydlem do glazury bez šablony a ještě do svých 83 let v dílně
pomáhala. Tradici tu měla tmavě
hnědá šlemovka, ale bývaly tu i jiné politury. Manželé Tvarohovi tu
dělali keramiku do zániku podnikání na začátku 50. let (dnes může působit až komicky fakt, že
zastupitelé obce Nová Ves dne
8. 12. 1945 odhlasovali, že pošlou do SSSR jako dar výrobek
hrnčíře J. Tvaroha). K práci v keramické dílně se vrátili až na začátku 60. let. Mezitím Jan Tvaroh pracoval u ČSD. V 60. letech
byl o jejich tvorbu zájem, mluvilo se o poslední lidové keramice
na Doudlebsku a zajímala se o ni
nejen krajská média. Přijíždějícím
zájemcům, kteří se ptali, kde to je,
se obvykle odpovídalo: „támhle,
jak je ten vysoký komín“. Měli nejvyšší komín v Nové Vsi
a v šedesátých letech se tam líbilo čápům. Od roku 1965 zdobila
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25. 3. 2022
Bohuslav Stropek
oslavil 70 let
26. 3. 2022
František Brůžek
oslavil 70 let
30. 3. 2022
Petr Pacík
oslavil 70 let

Jan Tvaroh ve své dílně.

keramika manželů Tvarohových
parčík při železniční stanici (vysoké vázy), později i interiér Hospody u nádraží a bývala i v tombolách zdejších plesů...
Keramickou dílnou v Nové Vsi
prošli kdysi i různí začínající keramici, např. Jan Nárovec (*1916),
Jaroslav Dub (*1922), Jiřina Dubová (*1922) a začínal tu i Slavomír Bláha (*1916).
Pokračovatelem rodinné tradice u Tvarohů se stal Petr Tvaroh
s manželkou Jitkou. Ve firmě Petr Tvaroh – Hrnčířství – keramika Nová Ves dělají veškerou
užitkovou keramiku, reprezentativní soupravy, suvenýry a některé výrobky z jejich dílny byly
předávány jako ceny na různých
soutěžích. Vypalují v šamotové
kasselské peci o 14 m3 (asi pro
3000 ks keramiky) a ta je výhradně na dřevo.

Dalším keramikem z Nové Vsi
čp. 70 je Vladimír Vlček, absolvent keramické školy v Bechyni
– obor výtvarné zpracování keramiky. Pracoval ve výtvarném oddělení Calofrigu v Borovanech,
kde měl dílnu. Po zrušení výroby
keramického trubnění a zahradní keramiky v Borovanech, začal
tvořit zde v domku, kde vyrostl.
Mimo tradiční keramiky je autorem keramických medailí a pamětních plaket, a jeho nápadem
je i otisk dlaně vítaných občánků
v Nové Vsi – této tradice se již několik let ujal Petr Tvaroh.
Dalším keramikem je Martin
Ašenbrenner, který vyrábí bonsajové misky pálené v peci na dřevo, kterou si postavil dle návrhu
japonského učitele pana Kusakabeho na svém dvoře v Hůrce
čp. 40.
Jiří Vávra

15. 4. 2022
Stanislava Staňková
oslavila 80 let
25. 4. 2022
Jiří Čížek
oslavil 75 let
Všem jubilantům přejeme
do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí
Za zastupitele obce Nová Ves
přeje

Marek Prokeš

Rozloučili jsme se
14. 3. 2022
Jan Linhart
67 let

Kulturní
a společenské akce
14. června 2022

Výlet pro seniory
Senát
parlamentu
České republiky
30. července 2022

Učňové Jaroslav Dub (*1922) a Jan Nárovec (*1916) v hrnčírně.

Novoveské
slavnosti
v zahradě Hostince
U nádraží
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